
To są Państwa oczy i do Państwa należy wybór.

Soczewka AcrySof® IQ ReSTOR® to zaawansowana, 
wieloogniskowa IOL. Jednak może się okazać, że nie 
będzie ona dla Państwa odpowiednim produktem. 
W związku z tym należy porozmawiać z Państwa okulistą 
na temat opcji terapeutycznych związanych z doborem 
właściwych soczewek z rodziny AcrySof® do zabiegu ope-
racyjnego (porównaj korzyści jakie dają różne modele 
soczewek, strona 11). 

Wybierając soczewkę korekcyjną, okulista uwzględni 
wiele aspektów dotyczących zdrowia Państwa oczu. 
Zostaną Państwo również zapytani o styl życia. Jak 
dużo Pan/i czyta lub pracuje przy komputerze? Jakie są 
Pan/i zainteresowania? Czy często prowadzi Pan/i samo-
chód nocą?

Soczewka AcrySof® IQ ReSTOR®. 
Zmiana widzenia - zmiana jakości życia.

Uszkodzenie wzroku wpływa na Państwa jakość życia. Na 
szczęście istnieje bardzo skuteczne rozwiązanie pro-
blemu związanego z występowaniem zaćmy u osób ze 
starczowzrocznością.

Zabieg usunięcia zaćmy z wszczepieniem soczewki   
AcrySof® IQ ReSTOR® umożliwia większości osób ogląda-
nie dużych obrazów bez utraty szczegółów i to zazwyczaj 
bez konieczności noszenia okularów. Ta niezwykła 
poprawa wzroku natychmiast wpływa na zwiększenie 
dostępnych dla Państwa możliwości. Dzięki temu osoby 
podróżujące na siedzeniu pasażera mogą znowu stać się 
kierowcami. 

Prostota tego zabiegu dla pacjenta i wyniki zmieniające 
życie powodują, że wiele osób żałuje, że wcześniej nie 
zdecydowało się na soczewkę AcrySof® IQ ReSTOR®.

Proszę zapytać lekarza okulistę o to, czy soczewka 
AcrySof® IQ ReSTOR® stanowi dla Państwa właściwą 
opcję terapeutyczną. 
Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić 
stronę internetową www.leczeniezacmy.pl lub www.
acrysofrestor.pl
Można tutaj również znaleźć adresy placówek, 
w których można wszczepić soczewki AcrySof®.

1. Czy może mi Pan/i wyjaśnić zabieg chirur-
gicznego usunięcia zaćmy i powiedzieć ile on 
trwa?

2. Słyszałem/am o nowej soczewce wieloogni-
skowej. Czy może Pan wyjaśnić na czym 
polega różnica w stosunku do tradycyjnych 
soczewek stosowanych po usunięciu zaćmy?

3. Lubię czytać. Czy jestem dobrym/ą kan-
dydatem/ką do wszczepienia soczewki 
wieloogniskowej?

4. Czy po wszczepieniu soczewki wieloognisko-
wej nadal będę musiał/a nosić okulary?

5. Czy istnieje jakiekolwiek ryzyko związane 
z wszczepieniem soczewki wieloogniskowej?

6. Czy soczewka AcrySof® IQ ReSTOR® jest dla 
mnie odpowiednia?

Aby zobaczyć duży obraz, należy najpierw 
zatroszczyć się o szczegóły.

Ważne pytania, które należy zadać 
lekarzowi okuliście:

109


